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Geachte raadsleden, 

 

INLEIDING 

In deze brief informeren wij u over het voornemen van de sportstichting Albrandswaard om de 

stichting op te heffen.  

 

KERNBOODSCHAP 
De bestuursleden van de Sportstichting Albrandswaard willen de werkzaamheden voor de 
Sportstichting neerleggen en de Sportstichting opheffen. De stichtingsraad van de Sportstichting moet 
hier formeel nog mee instemmen. De gemeente ontvangt  het (batig) liquidatiesaldo..  
 

TOELICHTING 
De Sportstichting Albrandswaard is al vele jaren partner en vraagbaak voor onze sportverenigingen. 
Het afgelopen jaar heeft de Sportstichting niet naar wens kunnen functioneren door het uittreden van 
enkele bestuursleden. Het bestuur is er niet in geslaagd opvolgers te vinden. De waarnemend 
voorzitter en overige bestuursleden hebben in een persoonlijk gesprek met de portefeuillehouder 
aangegeven te willen stoppen met de Sportstichting.  
De waarnemend voorzitter heeft hierbij mede namens de overgebleven drie bestuursleden 
aangegeven dat de tijd ervoor rijp is een nieuwe richting in te slaan in de verbinding tussen de 
sportorganisaties in onze gemeente. 
Wij betreuren dat de Sportstichting er een punt achter zet. Vele jaren is het een vitaal platform 
geweest die de sportorganisaties en onze gemeente heeft gesteund en geïnspireerd om het 
sportklimaat in onze gemeente vitaal te houden.  
Wij zijn degenen, die in de voorbij jaren de Sportstichting hebben gevormd, erkentelijk voor hun inzet. 
De Sportstichting organiseert dit jaar nog een Stichtingsraadvergadering waarin aan haar leden wordt 
voorgesteld om in te stemmen met het opheffen van de Sportstichting.  

 

CONSEQUENTIES 
De stichting beschikt over voldoende subsidiemiddelen om haar verplichtingen af te ronden. Het 
bescheiden batige saldo van ca. € 800,-- wordt teruggestort naar de gemeente. 
Het opheffen van de Sportstichting betekent dat wij geen adviesorgaan meer hebben voor de sport. 
De lokale sportverenigingen beschikken niet meer over een vraagbaak en coördinerend platform. 
Deze consequenties betrekken wij bij het ontwikkelen van de nieuwe beleidsnotitie Sport en Bewegen.  



 

VERVOLG 
De Sportstichting Albrandswaard roept een Stichtingsraad bijeen om formeel het opheffen van de 
stichting vast te stellen. Een en ander conform de statuten. De notaris dient de statuten te ontbinden.  

Dergelijke acties zijn de verantwoordelijkheid van de Sportstichting.  

 

 
Poortugaal, 17 november 2015 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

  

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


